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RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE EDITAL  - PROCESSO Nº 019/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 

 

Onde se lê:  

 
ANEXO VII 

 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

1.5.1 - No mínimo 02 (dois) atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove que a licitante tenha executado serviços e/ou fornecimento de 

materiais ou equipamentos idênticos ou equivalentes com o objeto da presente licitação.  
 

1.5.2 - Alvará vigente da Vigilância Sanitária da empresa licitante;  
 

1.5.3 - Autorização de Funcionamento da Empresa Licitante emitido pela ANVISA, exigida pela Lei nº 

8.666/93;  
 

1.5.4 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 

consideradas para reclamações futura.   

 

 

Leia se:  
 

ANEXO VII 
 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

1.5.1 - No mínimo 02 (dois) atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove que a licitante tenha executado serviços e/ou fornecimento de 

materiais ou equipamentos idênticos ou equivalentes com o objeto da presente licitação.  
 

1.5.2 - Alvará vigente da Vigilância Sanitária da empresa licitante;  
 

1.5.3 - Autorização de Funcionamento de Empresas - AFE - fabricantes e envasadoras de gases 

medicinais, emitido pela ANVISA, para o LOTE 2;  
 

1.5.4 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 

consideradas para reclamações futura.   
 

 

Mantenho a realização do certame designada para o dia 13 de maio de 2016 às 09h00, 

considerando que a presente retificação não afeta a formulação das propostas, com fulcro no art. 21, 

§ 4º da Lei nº 8.666/1993. 
 

Uberlândia, 06 de maio de 2016. 

 

 

GILMAR ALVES MACHADO  
Presidente do CISTRI  


